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Číslo jednání:  JedNR4-33/2020 

Datum jednání:  16.03.2020 

 

2) Program jednání  (USN-R4-648/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola Usnesení   
4. Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570,571,572   
5. Žádost fyzických osob o odkoupení částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 204/29 v k. 

ú. Nepomuk   
6. Odkup pozemku parc.č. 188/8 v k.ú. Nepomuk od fyzických osob   
7. Vyvěšení záměru na prodloužení nájemní smlouvy - Nepomuk, U trati 343   
8. Určení komise pro otevírání obálek - veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

„Prodej bytu 552/14“   
9. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk   
10. Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, Nepomuk   
11. Nepomuk - ulice Na Jednotě   
12. XXVIII. Nepomucké pivní slavnosti   
13. Zápis z jednání Kontrolního výboru - 30.1.2020   
14. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 24.02.2020   
15. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk   
16. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk   
17. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk   
18. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné   
19. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2020“   

20. Žádost o dotaci na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z 
programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“   

21. Žádost o dotaci na projekt „Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, 
internetový koutek“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních 
center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“   

22. Žádost o dotaci na projekt „Alej u Dvoreckého rybníku“ z programu Plzeňského 
kraje „Ochrana přírody 2020“   
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23. Žádost o dotaci na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2020“ z programu 
Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“   

24. Žádost o dotaci na projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 
2020“  z programu Plzeňského kraje „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a 
oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“   

25. Žádost o dotaci na projekt „Spojuje nás muzika“  z programu Plzeňského kraje 
„Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“   

26. Žádost o dotaci na projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje „Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti 2020“   

27. Rezignace a jmenování členů Sportovní komise a Komise kultury a cestovního 
ruchu   

28. Různé + diskuse 
29. Závěr 

 

3) Kontrola Usnesení  (USN-R4-649/2020) 

Rada bere na vědomí 

Kontrolu usnesení 

 

4) Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570,571,572  

(USN-R4-650/2020) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

Pivovarská 571, byt č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 a Pivovarská 572, byt č. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodej bytů v Nepomuku,  Pivovarská 570, byt č. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Pivovarská 571, byt č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 a Pivovarská 572, 

byt č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

 

5) Žádost fyzických osob o odkoupení částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 

204/29 v k. ú. Nepomuk  (USN-R4-651/2020) 

Bere na vědomí 
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Žádost  o odkoupení  části pozemku  parc. č. 210 a části pozemku 

parc. č. 204/29 o výměře cca  215 m2 v k.ú. Nepomuk.  

Ukládá 

1. OFMŠ  vyvěsit záměr na prodej části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 114 m2 a části  

pozemku parc. č. 204/29 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Nepomuk  

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

2. OFMŠ objednat znalecký posudek na ocenění části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 114 m2 

a části  pozemku parc. č. 204/29 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí 

Radomíra Vaňková.  

3. OFMŠ objednat geometrický plán na oddělení  části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 114 

m2 a části pozemku parc. č. 204/29 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení 

zajistí Radomíra Vaňková.  

 

6) Odkup pozemku parc.č. 188/8 v k.ú. Nepomuk od fyzických osob  (USN-R4-

652/2020) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění parc. č. 188/8 v k. ú. Nepomuk  na  100,- Kč/m2 , celkem cena obvyklá  

7 100,-Kč.  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkup pozemku parc. č. 188/8 v k.ú. Nepomuk  o výměře  71 m2 v k.ú.  Nepomuk od s

 za cenu 100,-- Kč/m2, celkem tedy 7.100,-- Kč. Náklady spojené s 

vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva, pokud není od daně osvobozen. Plnění  usnesení 

zajistí Radomíra Vaňková.  

 

7) Vyvěšení záměru na prodloužení nájemní smlouvy - Nepomuk, U trati 343  

(USN-R4-653/2020) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodloužení nájemní smlouvy – Nepomuk, U Trati 343 – Hotel Dvorec, nájemce 

p. Ondřej Vinkler. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodloužení nájemní smlouvy  - Nepomuk, U trati 343 

 

8) Určení komise pro otevírání obálek - veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

„Prodej bytu 552/14“  (USN-R4-654/2020) 

Schvaluje 

Určení komise pro otevírání obálek – veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku „Prodej bytu 552/14“ 

Předseda: Ing. Jaroslav Somolík, člen: Ing. Hana Tymlová, Miroslava Suchá, náhradník: Tomáš Chouň 

 

9) Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk  (USN-R4-

655/2020) 

Bere na vědomí 

1. Žádost  o odkoupení  hrobky  IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. 
Nepomuk. 

2. ZP na ocenění hrobky od Ing. Cihlářové na částku 43 045,60-Kč. 

Ukládá 

OFMŠ vyvěsit záměr na prodej hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk 

 Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk a kupní cenu 

50 000,-Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy uhradí kupující. Plnění usnesení zajistí Radomíra 

Vaňková.  
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10) Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, Nepomuk  (USN-

R4-656/2020) 

Bere na vědomí 

Odborný posudek – podklad pro posouzení a hodnocení nabídek zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „ Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, 

Nepomuk” zpracovaný společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice. 

Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 28.2.2020 a výsledek posouzení a hodnocení nabídek 

zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ Výměna oken a oprava 

balkonů Pivovarská 570,571,572, Nepomuk”  – doporučení vybrat nabídku od společnosti  ŠVIHOVEC 

s.r.o., Plzeń – Litice, IĆ: 29111838 za nabídkovou cenu 3.248.980,- Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „ Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, Nepomuk” od 

společnosti ŠVIHOVEC s.r.o., Plzeň – Litice, IĆ: 29111838 za nabídkovou cenu 3.248.980,- Kč bez DPH.  

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouń. 

Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, 

Nepomuk” se společností ŠVIHOVEC s.r.o., Plzeň – Litice, IĆ: 29111838 za smluvní cenu 3.248.980,- Kč 

bez DPH.   Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouń. 

 

11) Nepomuk - ulice Na Jednotě  (USN-R4-657/2020) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800095747/1/BVP/P mezi 

městem Nepomuk a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem v 

souvislosti s přeložkou plynové přípojky na pozemku parc. č. 783/1 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk pro číslo popisné 338 v ulici Na Jednotě ve vlastnictví Karla Polívky. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

8800095747/1/BVP/P. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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12) XXVIII. Nepomucké pivní slavnosti  (USN-R4-659/2020) 

Schvaluje 

Smlouva o spolupráci při realizaci kulturně společenské veřejné akce  „XXVIII. Nepomucké pivní 

slavnosti“  s Nepal, z.s. Obsahem partnerství je spolupořadatelství města na této tradiční akci 

spočívající v materiální a technické výpomoci dle požadavků v přijaté žádosti a přímé uhrazení části 

nákladů, které budou fakturovány přímo Městu Nepomuk.  

 

13) Zápis z jednání Kontrolního výboru - 30.1.2020  (USN-R4-660/2020) 

Bere na vědomí 

Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 30.1.2020 

 

15) Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 

a jeho rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk  (USN-R4-

661/2020) 

Schvaluje 

1) Účetní závěrku za rok 2019 u Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, dle vyhlášky 

MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. q), 

zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 25.091,59 Kč a jeho rozdělení do fondů u Základní 

umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR č 220/2013 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond: 5.091,59 Kč 

 Fond odměn: 20.000 Kč 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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16) Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 

a jeho rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk  (USN-R4-662/2020) 

Schvaluje 

3) Účetní závěrku za rok 2019 u Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, dle vyhlášky MF ČR 

č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. q), zákona 

o obcích (č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

4) Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 266.400,62 Kč a jeho rozdělení do fondů u Základní 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR č 220/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond: 66.400,62 Kč 

 Fond odměn: 200.000 Kč 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

17) Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 

a jeho rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk  (USN-R4-663/2020) 

Schvaluje 

5) Účetní závěrku za rok 2019 u Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové 

organizace dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s § 102, odst. 2, písm. q), zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

6) Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 151.225,89 Kč a jeho rozdělení do fondů 

u Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky 

MF ČR č 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond: 151.225,89 Kč 

 Fond odměn: 0 Kč 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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18) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné  

(USN-R4-664/2020) 

Bere na vědomí 

žádost Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 

zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  45.000,-- Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického 

materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  45.000,-- Kč. 

 

19) Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z 

programu Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné 

architektury dotvářejících kulturní krajinu 2020“  (USN-R4-665/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní 

krajinu 2020“. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Patra Šašková. 

 

20) Žádost o dotaci na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z 

programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního 

cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“  (USN-R4-666/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z programu 

Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v 

Plzeňském kraji pro rok 2020”. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Patra Šašková. 
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21) Žádost o dotaci na projekt „Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení 

IC, internetový koutek“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti 

informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“  (USN-R4-

667/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, 

internetový koutek“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center na 

území Plzeňského kraje pro rok 2020“.Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Patra Šašková. 

 

22) Žádost o dotaci na projekt „Alej u Dvoreckého rybníku“ z programu 

Plzeňského kraje „Ochrana přírody 2020“  (USN-R4-668/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na  projekt „Alej u Dvoreckého rybníku“ z programu Plzeňského kraje 

„Ochrana přírody 2020“. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Petra Šašková. 

 

23) Žádost o dotaci na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2020“ z 

programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“  

(USN-R4-669/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2020“ z programu Plzeňského 

kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Petra 

Šašková. 
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24) Žádost o dotaci na projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v 

Nepomuku 2020“  z programu Plzeňského kraje „Mikrogranty Plzeňského 

kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“  

(USN-R4-670/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020“ 

 z programu Plzeňského kraje „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a 

uměleckých aktivit pro rok 2020“.Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Petra Šašková. 

 

25) Žádost o dotaci na projekt „Spojuje nás muzika“  z programu Plzeňského 

kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“  (USN-

R4-671/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Spojuje nás muzika“  z programu Plzeňského kraje „Podpora 

mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Petra 

Šašková. 

 

26) Žádost o dotaci na projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“  (USN-R4-672/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje „Podpora literární tvorby a 

publikační činnosti 2020“. Za plnění usnesení zodpovídá Ing. Petra Šašková. 

 

27) Rezignace a jmenování členů Sportovní komise a Komise kultury a 

cestovního ruchu  (USN-R4-673/2020) 

Bere na vědomí 

Rada města Nepomuk bere na vědomí rezignace členů Sportovní komise a Komise pro kulturu a 

cestovního ruchu 
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1) Rezignaci pana  Radka Noháčka a pana Karla Barocha, členů Sportovní komise 

2) Rezignaci paní Bc. Hany Černohousové, členky Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Jmenuje 

1) Pana Jana Bohatého, členem Sportovní komise 

 2) Pana Jana Palackého, členem Sportovní komise 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

 




